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Held den, som pløjede 
og saaede ung.
Det vil give Grøde. —■
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Bestyrer: cand. mag. Sven Haderup.
Inspektør: cand. phil. Aage Grønnegaard.
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Samtaler til Kosteleverne helst Kl. 19-20.

Postgiro, Nummer 36700.





Enhver Opdragelse vil have et ideelt Formaal. Og disse Opdra
gelsens Idealer har gennem Tiderne skiftet og saa nogenlunde 

fulgt de historiske Epokers Idealer.
Spartanernes Opdragelsesideal var den hærdede og krigsdyg

tige Yngling. Middelalderens — den unge Mand, vel oplært paa 
Klosterskoler og i Bibelens Ord. Renaissancens belevne og hof
vante Væbnere. Det attende Aarhundredes velskolede og disputer- 
lystne Latinskolestudent og det nittende Aarhundredes forskellige 
Stadier, den litterære, den nationale og den politisk-sociale Type.

Og saaledes ogsaa i Nutiden. Der er gaaet en Bevægelse af 
Frihed og Hævdelse af Personlighedens frie Rettigheder gennem 
Skoleverdenen Jorden over. Man har i alle Lande haft Skolefor
søg med frie Klasser eller Forsøg med fri Skoler.

Og disse fri Skoler har sat ind mod den tidligere Skoles strenge 
Disciplin og bestemte Lektiekrav. De hævder — i deres yderlig- 
gaaende Form — at kun det, man arbejder med paa eget Initiativ, 
kan faa Værdi for en, kun det bør man tilegne sig. Og de hævder 
opdragelsesmæssigt, at det Barn, der faar Lov til at leve frit, uden 
de Baand, som de voksnes Krav og Ønsker binder det med, det 
Barn, som saaledes opvokser i fuld Frihed, vil af sig selv, naar 
Tiden er inde, finde Vej til den Viden og den Form, som det maatte 
have Brug for.

Der kan være noget bestikkende i mange af disse Teorier, og 
der kan menneskeligt set være noget smukt i dem. Men een Ting 
glemmer de, at Børnene skal leve i den Verden, der er, og ikke i 
den, som disse Teoretikere drømmer om.

Man maa som Opdrager huske, at Børnene, naar de forlader 
Skolen, træder ud i Samfundet, ud i Verden som den er nu, og man 
maa søge at hjælpe dem til at staa stærkest muligt udrustet til 
den Kamp, som de saa selv skal udkæmpe. For man gør nu 
engang ikke et Menneske en Tjeneste ved at fortælle ham, at han 
roligt kan springe ud fra Raadhustaarnets Altan, hvis han blot 
bevæger Armene, som Fuglen Vingerne. Han vil ikke kunde flyve, 
han vil bedraget falde til Jorden og knuses.

Men hvad kræver Samfundet af den unge Mand eller Kvinde, 
der skal begynde sit Samfundsliv, hvilke Evner og hvilken Opdra
gelse giver dem den bedste Udrustning?
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Ja, dette er det Spørgsmaal, man maa have for Øje som Op
drager. Det er imidlertid for omfattende til, at jeg her kan søge 
at besvare det blot nogenlunde fuldstændigt. Kun nogle Træk kan 
jeg fremhæve, som jeg særligt mener, man bør have for Øje.

Samfundet kræver Disciplin. Forskellen mellem den, der byder, 
og den, der lyder, maa staa enhver klar, som vil begaa sig i Livet. 
Respekt for ens overordnede, Respekt for Loven — er en god 
Borgers Dyder. Og sund og fornuftig Disciplin er naturlig for et 
normalt Barn. Den udelukker ikke, men styrker snarere et godt 
Forhold mellem Voksen og Barn.

Den Frihed, der bør hævdes, er ikke Frihed til at handle efter 
egne Lyster, men Friheden til at tænke frit, eller med andre Ord 
ikke ubegrænset Handlefrihed, men ubegrænset Aandsfrihed.

Men hvis Aandsfrihed skal hævdes, kræves der Respekt for 
andres Meninger, og denne Respekt kan kun eksistere parret med 
Disciplin.

Samfundet kræver Viden. Og det kræver et vist Fond af Viden, 
en bestemt Kundskabsmængde, som kun kan naas ved bestemte 
Krav. Paa samme Maade som Samfundet senere stiller Krav til 
Borgerne, Krav hvis Opfyldelse er nødvendig, hvis man ikke vil 
sakke agterud, saaledes er det kun rigtigt, at Skolen opdrager til 
Pligtfølelse og lærer Barnet at respektere de stillede Krav, som det 
maatte komme ud for.

Samfundet kræver Kultur. Og den eneste Kultur, man virkelig 
kan tilegne sig og vokse videre paa, er den, hvoraf man er groet. 
Som en Plante trives bedst i sin særlige Jordbund og sit særlige 
Klima, saaledes udvikles ogsaa Mennesket bedst paa egen Kulturs 
Grund. Og her maa Skolen staa som et Værn om den gamle, danske 
Kultur. Den har gennem Aarhundreder forstaaet at hævde sig, at 
staa imod fremmed Kultur, der vilde betyde dens egen Undergang. 
Denne gamle Danskhed, denne Samfundets Grundvold er det vor 
Opgave som dansk Skole at styrke og bygge videre paa.

Og Samfundet kræver mere. Det kræver Arbejde og Arbejds
glæde, det kræver Ærlighed og Sandhed, det kræver — ja, det er 
formaalsløst blot at remse op uden at komme nærmere ind derpaa. 
Som sagt maa ovennævnte ikke betragtes som noget fuldstændigt. 
Men jeg haaber, at det har givet ligesom lidt af en Skitse af det, 
der ligger til Grund for den Opdragelse, vi søger at give de Børn, 
der er os betroet.

Sven Haderup.
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Fra Kostelevernes Dagligstue.

DET DAGLIGE LIV
FOR KOSTELEVERNE

Hensigten med den Plan, hvorefter Kostskolen 
ledes, er at skabe en saadan Ramme om Drengenes 
Liv, at de paa bedste Maade udvikler deres Evner 
og Karakter og opøves i Sandhed og Paalidelighed, 
Orden og Sundhed.

Kosteleverne bor 2 eller 3 sammen, de store dog i Eneværelser. 
Elevværelserne er fordelt i 3 Huse (Hovedbygningen, Sidebyg
ningen og Hedebo), hvert med sin Husforstander.

Der er Centralvarme paa alle Værelser. Fællesopholdsstuer er 
Dagligstuen og for de smaa Legestuen; til Læsning Biblioteket med 
Haandbøger, Faglitteratur og Skønlitteratur.

Lektielæsningen kontroleres; indtil IL Ml. incl. læses der under 
Inspektion; Eleverne fra III. Ml. og opefter læser paa deres Væ
relser, forsaavidt som deres Standpunkt i Klassen er tilfredsstillende, 
ellers under Inspektion.
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Elevværelserne efterses daglig, ligesom Orden i Skabe o. lign, 
og Drengenes personlige Renlighed hyppig kontroleres.

Dagens Inddeling ser saaledes ud.
Kl. 7 vækkes der. Styrtebad.
Kl. 7,30 Morgenmad.
Kl. 8,05—8,55 Skoletime for I. MI. og opefter.
Kl. 8,55 fælles Morgensang.
Kl. 9,05—10,50 Skoletid.
Frokost.
Kl. 11,10—14 Skoletid.
Kl. 14,05 Cacao eller Mælk.
Kl. 14,30—16,30 Sport, Ture el. lign.
Mellemmad.
Kl. 16,30—18,20 Læsetid.
Kl. 18,30 Middag.
Herefter Fritid, Møder, Oplæsning osv.
Kl. 20, 20,30, 21, 21,30, 22, 22,30 Sengetid efter Alder.
Eftermiddagstimerne kan benyttes paa forskellig Maade. Der 

dyrkes Sport: Tennis, Badminton, Fodbold, fri Idræt, Bordtennis, 
Tenniscoit og om Vinteren, naar der er Lejlighed dertil, Kælkning,.
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Skiløb og Skøjteløb. I Sommerhalvaaret bades der to Gange ugtl. 
i Furesøen.

Der arbejdes i Haverne eller i Elevhaverne eller med Dyrene 
(Geder, Høns, Ænder, Gæs, Kaniner, Duer o. a.); eller man er 
paa Ture i Skovene.

Paa Omgang har alle visse Pligter med Ordning og Istand
sættelser af forskellig Art, som f. Eks. Reparation af Materiel, Mal
ning og Snedkerarbejde.

En Aften hver Uge samles man paa forskellig Maade. De smaa 
til Oplæsning, de store til Musik, Spil eller Oplæsning. Hveranden 
Uge samles de større Klasser til Aftenthe.

En Del Elever er Spejdere i Skoletroppen „Fostbrødrene“, som 
ledes af Lærer Knud Brix Petersen, og som staar i Det Danske 
Spejderkorps. Spejderne afholder Møder, Øvelser og om Somme
ren Lejre.

Paa Skolens Stiftelsesdag, den 17. November, afholdes der en 
festlig Sammenkomst med tidligere Elever og de ældste Klassers 
nuværende Elever.

Den sidste Aften før Juleferien opfører de ældste Kostelever en 
Revu, der er et Led i vor Julefest.

Sankt Hans Aften er der Baal i Haven, og man slutter efter 
Traditionen med en Rotur paa Furesøen, hvis Bredder er en Krans 
af flammende Baal.

I de store Ferier arrangeres der Ture for Eleverne. Saaledes 
har der været Ture til Skäralid, Nøddebo, Tisvilde Hegn o. a. 
Steder. I Sommerferien arrangeres der f. Eks. en 3 Ugers Tur i 
Tyskland (Berlin, Harzen, Hildesheim, Hamburg, Lübeck).
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FORSKELLIGE ANDRE OPLYSNINGER
Skolelægen, Dr. J. Schlanbusch, Buddinge, tilser Kosteleverne 

og fører Kontrol med deres Helbredstilstand gennem den maaned- 
lige Vejning og Maaling. Ved Skoleaarets Slutning tilsendes der 
Forældrene en Kurve over Børnenes sundhedsmæssige Udvikling.

Konfirmationsforberedelse finder bedst Sted i III. Ml. Kost
eleverne gaar som Regel til Forberedelse hos Pastor Rich. Thomsen, 
Gladsaxe, med Konfirmation i Gladsaxe Kirke.

Foruden i Ferierne kan Kosteleverne besøge Hjem eller Slægt
ninge hveranden Søndag; de andre Søndage kun efter særlig Aftale 
mellem Hjem og Skole.

Til at besøge Kosteleverne er Slægt og Venner velkomne Søn
dagene efter Kl. 13.

Der udsendes to halvaarlige Lister over Ferierne og de Søndage, 
der er beregnet til Kostelevernes Besøg hos Venner og Slægtninge.

Kosteleverne maa medføre en Seng med Sengeklæder, (3 Sæt 
Linned), Servante, Kommode, Pose til Vasketøj, Ske, Gaffel, Ser- 
vietbaand, et Par Fedtlæderstøvler eller Gummistøvler.
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Stengangen.

Alt Tøj og alle Ejendele maa være mærket med Navn. I modsat 
Fald kan Skolen ikke paatage sig noget Ansvar for det.

Skoledragten kan bestilles gennem Skolen. For Klasserne indtil
Ill. Ml. bestaar den i Lumber-jacket og plus-tour; for Klasserne 
over III. Ml. i Jakkesæt. Paa Dragten bæres Skolens Skjold.

I Lommepenge udbetales der et bestemt Beløb efter Klasse een 
Gang ugentlig. Hvis Eleverne modtager Pengegaver, skal disse 
afleveres til deres Husforstander, der opbevarer dem og udleverer 
dem, naar de skal bruges.

Skolebøger kan skaffes brugte gennem Skolen.

Indmeldelse og Betaling.
Ved Indmeldelse medbringes Daabsattest og Sundhedsattest. 

Ved Ankomst til Skolen medbringes en Liste over Tøj og Ejendele.
For Kostelever skal der meldes Flytning til Folkeregistret.
Betalingen sker kvartalsvis forud. Der betales ens i alle 4 Kvar-
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taler. — Kosteleverne kan kun udmeldes ved et Kvartals Slutning 
med 3 Maaneders Varsel.

Betalingen er for Undervisning og Ophold: 
Underskolen ............  250 Kr. pr. Kvartal.
I., II., III. Ml..................... 300 - - —
IV. Ml. og Realkl.............. 350 - - —

For andre Oplysninger om Skolen henvises til Aarsprogrammet

GEORG RASMUSSEN - BAGSVÆRD.-


